
Ementa e Acórdão

06/08/2013 SEGUNDA TURMA

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 118.014 AMAZONAS

RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

RECTE.(S) : JOSUÉ DA SILVA JUSTINO 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RECDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

EMENTA:  RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. 
RÁDIO  COMUNITÁRIA.  OPERAÇÃO  SEM  AUTORIZAÇÃO  DO 
PODER  PÚBLICO.  IMPUTAÇÃO  AO  PACIENTE  DA  PRÁTICA  DO 
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 183 DA  LEI 9.472/1997. BEM JURÍDICO 
TUTELADO.  LESÃO.  INEXPRESSIVIDADE.  PRINCÍPIO  DA 
INSIGNIFICÂNCIA.  APLICABILIDADE.  CRITÉRIOS  OBJETIVOS. 
PRESENÇA.  APURAÇÃO  NA  ESFERA  ADMINISTRATIVA. 
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 

I - A aplicação do princípio da insignificância deve observar alguns 
vetores  objetivos:  (i)  conduta  minimamente  ofensiva  do  agente;  (ii) 
ausência de risco social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do 
comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica. 

II – Critérios que se fazem presentes, excepcionalmente, na espécie, 
levando ao reconhecimento do denominado crime de bagatela.

III  –  Rádio  comunitária  que  era  operada  no  KM  180  da  BR 230 
(Rodovia  Transamazônica),  comunidade  de  Santo  Antônio  do  Matupi, 
Município  de  Manicoré/AM,  distante,  aproximadamente,  332  km  de 
Manaus/AM,  o  que  demonstra  ser   remota  a  possibilidade  de  que 
pudesse causar algum prejuízo para outros meios de comunicação.

IV  –  Segundo  a  decisão  que  rejeitou  a  denúncia,  o  transmissor 
utilizado  pela  emissora  operava  com  potência  de  20  watts  e  o 
funcionamento  de  tal  transmissor  não  tinha  aptidão  para  causar 
problemas ou interferências prejudiciais em serviços de emergência.

V – Recurso provido, sem prejuízo da possível apuração dos fatos 
atribuídos ao paciente na esfera administrativa.
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Ementa e Acórdão

RHC 118014 / AM 

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Segunda  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal,  sob  a   Presidência  da 
Senhora Ministra Cármen Lúcia, na conformidade da ata de julgamentos 
e das notas taquigráficas, por unanimidade, dar provimento ao recurso 
ordinário para cassar  o  acórdão que determinou o prosseguimento da 
ação penal e restabelecer a sentença que rejeitou a denúncia, em face da 
atipicidade da conduta imputada ao paciente, sem prejuízo da possível 
apuração dos fatos a ele atribuídos na esfera administrativa, nos termos 
do voto do Relator. 

Brasília, 6 de agosto de 2013.

RICARDO LEWANDOWSKI – RELATOR
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Relatório

06/08/2013 SEGUNDA TURMA

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 118.014 AMAZONAS

RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

RECTE.(S) : JOSUÉ DA SILVA JUSTINO 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
RECDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR): Trata-se de 
recurso  ordinário  em  habeas  corpus,  interposto  por  JOSUÉ  DA SILVA 
JUSTINO, representado pela Defensoria Pública da União, contra acórdão 
da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento 
ao  agravo  regimental  no  HC 257.422/AM,  Rel.  Min.  Marilza  Maynard 
(Desembargadora convocada do TJSE).

                          
Extrai-se  dos  autos  que  o  paciente  foi  denunciado  pela  suposta 

prática  do delito  previsto  no art.  183 da  Lei  9.472/19971,  mas a  inicial 
acusatória foi rejeitada pelo magistrado de primeiro grau, que aplicou ao 
caso o princípio da insignificância.

Contra essa decisão o Ministério Público Federal interpôs recurso em 
sentido estrito para o TRF da 1ª Região, que deu provimento ao recurso 
para receber a denúncia e determinar o retorno dos autos à origem para o 
prosseguimento da ação.

  
Irresignada,  a  defesa  manejou  habeas  corpus no  STJ,  indeferido 

liminarmente pela Ministra Relatora, o que deu ensejo à interposição de 
agravo regimental, improvido pela Quinta Turma da Corte Superior.

1 “Art. 183. Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação:

Pena – detenção de dois a quatro anos, aumentada da metade se houver dano a terceiro, e 

multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. 

Supremo Tribunal Federal
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Relatório

RHC 118014 / AM 

        
É contra esse último acórdão que se insurge o recorrente.
                          
Sustenta, em síntese, a atipicidade material da conduta que lhe foi 

imputada,  uma vez  que  não  houve  lesão  ou  ameça  de  lesão  ao  bem 
jurídico  tutelado  pela  norma,  qual  seja,  a  segurança  dos  meios  de 
telecomunicações.

Aduz, para tanto, que o “simples uso de transmissor com potência não  
superior a 20w não configura potência lesiva da estação de rádio, verificando-se a  
presença do princípio da insignificância”.

Assevera,  nesse contexto,  que o Direito Penal,  última instância de 
intervenção do Estado na solução dos conflitos intersubjetivos, só deve 
ser aplicado às lesões verdadeiramente graves. 

Requer,  ao final,  seja dado provimento ao recurso para aplicar ao 
caso  o  princípio  da  insignificância,  declarando-se,  por  conseguinte,  a 
atipicidade material da conduta que lhe foi imputada.   

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 185-191 do documento 
eletrônico (e-STJ, fls. 184-190).

O  Ministério  Público  Federal,  em  parecer  da  lavra  da 
Subprocurador-Geral  da  República  Mário  José  Gisi,  opinou  pelo 
provimento do recurso.

É o relatório. 
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Voto - MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

06/08/2013 SEGUNDA TURMA

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 118.014 AMAZONAS

V O T O

O  SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR):  Bem 
examinados os autos, tenho que o caso é de dar provimento ao recurso 
ordinário em habeas corpus.

Eis a ementa do acórdão impugnado:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  
INDEFERIDO  LIMINARMENTE.  SUBSTITUTIVO  DE  
RECURSO  ESPECIAL.  DESCABIMENTO.  PRINCÍPIO  DA 
COLEGIALIDADE.  AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE.  RÁDIO  
COMUNITÁRIA.  INSTALAÇÃO  DE  TRANSMISSOR.  BAIXA 
POTÊNCIA.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  
INAPLICABILIDADE.  RECEBIMENTO  DA  DENÚNCIA.  
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO  CONFIGURADO.  
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

– A restrição de hipóteses de conhecimento dos habeas corpus 
substitutivos  de  recurso  próprio  encontra-se  amparada  no  
entendimento jurisprudencial tanto desta Corte quanto do Supremo  
Tribunal Federal.

– Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão  
monocrática é proferida em obediência aos arts. 557, caput, do Código  
de Processo Civil e 3º do Código de Processo Penal, que permite ao  
relator  negar  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,  
improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  
jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo  
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Precedentes.

–  Mesmo  que  o  serviço  de  radiodifusão  comunitário  
prestado  tenha  baixa  potência  e  seja  sem  fins  lucrativos,  
necessária  a  prévia  autorização  do  Poder  Público  para  o  
funcionamento da atividade.

Supremo Tribunal Federal
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Voto - MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

RHC 118014 / AM 

Agravo regimental desprovido” (grifos meus). 

Conforme  relatado,  o  recorrente  postula,  neste  writ,  o 
reconhecimento  da  atipicidade da  conduta  praticada pelo  paciente  em 
decorrência da aplicação do princípio da insignificância.

A pretensão merece acolhida.

No caso sob exame, o recorrente foi denunciado como incurso nas 
sanções do art. 183 da Lei 9.472/19971 sob a alegação de operar emissora 
de rádio sem autorização do órgão governamental competente.

O juízo de primeiro grau rejeitou a inicial acusatória em razão da 
inexistência  de  justa  causa  para  a  ação  penal,  uma  vez  que  não  foi 
comprovada a capacidade de interferência concreta da emissora de rádio, 
condição indispensável para se demonstrar a lesividade da conduta.

Inconformado, o Parquet interpôs recurso em sentido estrito, que foi 
provido  pelo  Tribunal  Regional  Federal  da  1ª  Região  para  receber  a 
denúncia  e  determinar  o  regular  curso  da  ação.  Esse  acórdão  foi 
confirmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 

Pois bem. Conforme entendimento assentado nesta Corte a partir do 
julgamento do HC 84.412/SP,  de relatoria  do Ministro  Celso de Mello, 
para que a infração seja considerada insignificante devem estar presentes, 
concomitantemente,  os  seguintes  vetores:  i)  mínima  ofensividade  da 
conduta; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzido grau de 
reprovabilidade  do  comportamento;  e  iv)  inexpressividade  da  lesão 
jurídica provocada.

1 “Art. 183. Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação:

Pena – detenção de dois a quatro anos, aumentada da metade se houver dano a terceiro, e 

multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Parágrafo único.  Incorre na mesma pena que,  direta ou indiretamente,  concorrer  para  o 

crime”.
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Voto - MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

RHC 118014 / AM 

Tenho que,  no caso em debate,  é  possível  verificar  a presença de 
todos os mencionados requisitos, de modo que a aplicação do princípio 
da insignificância é medida que se impõe.

Isso  porque,  como  se  infere  dos  autos,  trata-se  de  conduta 
minimamente ofensiva, haja vista que a rádio comunitária era operada no 
KM  180  da  BR 230  (Rodovia  Transamazônica),  comunidade  de  Santo 
Antônio  do  Matupi,  Município  de  Manicoré/AM,  distante, 
aproximadamente, 332 km de Manaus/AM, o que demonstra ser  remota 
a possibilidade de que pudesse causar algum prejuízo para outros meios 
de comunicação.

Segundo a decisão que rejeitou a denúncia, o transmissor utilizado 
pela emissora operava com potência de 20 watts (fl.  22 do documento 
eletrônico) e o funcionamento de tal transmissor não tinha aptidão para 
causar  problemas  ou  interferências  prejudiciais  em  serviços  de 
emergência  e,  por  conseguinte,  na  segurança  das  telecomunicações. 
Destaco do referido julgado que:

“Isto  não  obstante,  cumpre  notar  que  na  hipótese  dos  autos,  
segundo depreende-se do ofício do Termo de Interrupção dos Serviços  
de  Telecomunicações,  com as  descrições  das  características  técnicas  
dos  equipamentos  do  serviço  interrompido,  emitido  pela  ANATEL  
(fls.), o equipamento utilizado tinha potência de 20 watts e não era  
capaz  de  interferir  na  frequência  utilizada  pelos  serviços  de  
emergência”.    

Nesta senda, considerando que o bem jurídico tutelado pela norma – 
a segurança dos meios de telecomunicações – permaneceu incólume, não 
tendo sofrido qualquer espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que mereça 
a  intervenção  do  Direito  Penal,  não  há  como  reconhecer  a  tipicidade 
material  da  conduta  ante  a  incidência,  na  hipótese,  do  princípio  da 
insignificância.
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Acrescente-se a isso o fato de que a rádio em questão era operada 
para  prestar  serviços  comunitários,  o  que  demonstra,  também,  o 
reduzidíssimo grau de reprovabilidade e  a ausência de periculosidade 
social da conduta do paciente. 

Como é  cediço,  o  Direito  Penal  deve  ocupar-se  apenas  de  lesões 
relevantes aos bens jurídicos que lhe são caros,  devendo atuar sempre 
como última medida na prevenção e  repressão  de  delitos,  ou seja,  de 
forma subsidiária a outros instrumentos repressivos. Isto significa que o 
bem jurídico deve receber a tutela da norma penal somente quando os 
demais  ramos  do  Direito  não  forem suficientes  para  punir  e  reprimir 
determinada conduta.

Conforme magistério de Guilherme de Souza Nucci2, 

“o direito penal deve ser visto, no campo dos atos ilícitos, como  
fragmentário,  ou  seja,  deve  ocupar-se  das  condutas  mais  graves,  
verdadeiramente  lesivas  à  vida  em  sociedade,  passíveis  de  causar  
distúrbios de monta à segurança pública e à liberdade individual. O  
mais  deve  ser  resolvido  pelos  outros  ramos  do  direito,  através  de  
indenizações civis ou punições administrativas”.

Logo, atento às peculiaridades do caso sob exame, entendo, ante a 
irrelevância da conduta praticada pelo paciente e a ausência de resultado 
lesivo, que a matéria não deve ser resolvida na esfera penal, e, sim, nas 
instâncias administrativas.

A essa mesma conclusão chegou a Segunda Turma deste Tribunal, 
por maioria, ao apreciar o HC 115.729/AM, também de minha relatoria, 
assim ementado:

2 NUCCI,  Guilherme de Souza.  Código  Penal  Comentado.  10.  ed.  São Paulo:  Editora 

Revista dos Tribunais, 2010. p. 48.
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“HABEAS  CORPUS.  PENAL.  RÁDIO  COMUNITÁRIA.  
OPERAÇÃO  SEM  AUTORIZAÇÃO  DO  PODER  PÚBLICO.  
IMPUTAÇÃO  AO  PACIENTE  DA  PRÁTICA  DO  CRIME  
PREVISTO  NO  ARTIGO  183  DA   LEI  9.472/1997.  BEM  
JURÍDICO  TUTELADO.  LESÃO.  INEXPRESSIVIDADE.  
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  APLICABILIDADE.  
CRITÉRIOS  OBJETIVOS.   PRESENÇA.  APURAÇÃO  NA  
ESFERA  ADMINISTRATIVA.  POSSIBILIDADE.  ORDEM  
CONCEDIDA. 

I  –  Conforme   perícia  efetuada  pela  Anatel,  o  serviço  de  
radiodifusão utilizado pela emissora não possuía capacidade de causar  
interferência  prejudicial  aos  demais  meios  de  comunicação,  o  que  
demonstra que o bem jurídico tutelado pela norma – segurança dos  
meios de telecomunicações – permaneceu incólume.

II  –  Rádio  comunitária  operada  com  os  objetivos  de  
evangelização  e  prestação  de  serviços  sociais,  denotando,  assim,  a  
ausência  de  periculosidade  social  da  ação  e  o  reduzido  grau  de  
reprovabilidade da conduta imputada ao paciente.

III - A aplicação do princípio da insignificância deve observar  
alguns vetores objetivos: (i) conduta minimamente ofensiva do agente;  
(ii)  ausência  de  risco  social  da  ação;  (iii)  reduzido  grau  de  
reprovabilidade do comportamento;  e (IV) inexpressividade da lesão  
jurídica. 

IV  –  Critérios  que  se  fazem  presentes,  excepcionalmente,  na  
espécie, levando ao reconhecimento do denominado crime de bagatela. 

V – Ordem concedida,  sem prejuízo da possível  apuração dos  
fatos atribuídos ao paciente na esfera administrativa”.

No mesmo sentido foi a decisão da Primeira Turma no julgamento 
do HC 104.530/RS, também de minha relatoria.

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para cassar 
o acórdão que determinou o prosseguimento da ação penal e restabelecer 
a sentença que rejeitou a denúncia, em face da atipicidade da conduta 
imputada ao paciente, sem prejuízo da possível apuração dos fatos a ele 
atribuídos na esfera administrativa.
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Extrato de Ata - 06/08/2013

SEGUNDA TURMA
EXTRATO DE ATA

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 118.014
PROCED. : AMAZONAS
RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : JOSUÉ DA SILVA JUSTINO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
RECDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão: A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso 
ordinário para cassar o acórdão que determinou o prosseguimento da 
ação penal e restabelecer a sentença que rejeitou a denúncia, em 
face da atipicidade da conduta imputada ao paciente, sem prejuízo 
da  possível  apuração  dos  fatos  a  ele  atribuídos  na  esfera 
administrativa,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  2ª  Turma, 
06.08.2013.

Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à 
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, 
Ricardo Lewandowski e Teori Zavascki.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Mário José Gisi.

Ravena Siqueira
Secretária Substituta
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